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  190-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 تركت( .... حديث وذكر. عنه هللا نھى عما ا-بتعاد و به هللا أمر ما على المحافظة و السنة و بالكتاب التمسك في الشيخ من كلمة - 1

قا ولن....  بھما تمسكتم إن ما أمرين فيكم   ) 00:00:30...) . (  سنتي عن رغب ن( ... حديث وذكر) .  الحوض عليَّ  يِردا حتى يتفرَّ

  ) 00:21:07. (  الصلوات دبر الذكر في يسرعون للذين الشيخ من نصيحة - 2

  ) 00:27:50. (  بلغارية من يأتي الذي اللحم حكم الشيخ بيان - 3

  ) 00:31:37(  ؟. المرجوة واNماني العملي الواقع أمام الكلمة ھذه حقيقة ھي ما ، وعمل علم دعوة والسنة الكتاب دعوة - 4

  ) 00:47:38(  ؟.الصدارة حب و القلوب ضعف من الزمان ھذا في وقع ما في الشيخ توجيھات ما - 5

  ) 00:55:44(  ؟.عليھا المسح السلف عن ثبت وھل ؟.القلنسوة على المسح حكم ما - 6

  ) 00:56:55(  ؟.ذلك يحسن [ من يصعد أم ا-مام غاب إذا خطبة بدون الجمعة صYة يصلوا أن للمسلمبن يجوز ھل - 7

  ) 01:01:45(  ؟.المبتدع خلف الصYة حكم ما و ؟.البدع فيھا تكثر التي المساجد في الصYة حكم ما - 8

  ) 01:09:58(  ؟.الركوع في يتذكرھا و الفاتحة قراءة ينسى الذي ا-مام يفعل كيف - 9

 يجد لم وإن.......  السبت يوم أحدكم يصومن [(  و....... )  كرم العنب لشجرة أحدكم يقولن [: (  الحديثين بين الجمع ھو ما -  10

  ) 01:10:42(  ؟). عليه يفطر كرم عود إ[

  ) 01:16:38. (  والرقص والتصفيق الغناء على تحتوي التي اNعراس حضور للمرأة يجوز ھل -  11

  ) 01:17:36(  ؟.الصYة في التYوة سجود عند يكبر أنه على)  رفعٍ  و خفض كل في يكبر كان(  بحديث يستدل ھل -  12

  ) 01:19:13(  ؟.المشي عند صوتاً  يحدث الذي الحذاء بلبس المرأة تأثم ھل -  13

 استعمل فيما يعلم و[ ، المقتطع المال ھذا بتشغيل الشركة تقوم ، بالمئة عشرة شھر كل راتبه من يقتطع بشركة يعمل رجل -  14

 ) 01:24:54(  ؟.الفائدة بھذه يفعل فماذا ، العامل على الفائدة تعود ثم ، المال ھذا
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

من يهده , إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا : علي احلليب 

حده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا و 

  ! ورسوله ؛ أما بعد 



  .قبل األسئلة يل كلمة  :الشيخ 

ألستاذنا الفاضل حممد ناصر الدين األلباين كلمة يقدمها لنا كنصيحة عامة ، ودعوة لنا بني يدي : علي احلليب 

  .األسئلة فليتفضل 

تركت ( : ء اهللا مجيعا قوله عليه الصالة والسالم لقد جاء يف احلديث الصحيح كما تعلمون إن شا :الشيخ 

والسنة  )ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض , فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي 

يف لغة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم معناها أعم من السنة يف اصطالح الفقهاء ، الفقهاء اصطلحوا ـ وال 

ح ـ أن السنة هي اليت تقابل الفريضة ، أي اليت تكون دون الفريضة ؛ واليت خيري فيه املسلم مشاحة يف االصطال

وبني أن يدعها وال يكون عليه إمث ال كبري وال صغري ؛ وهذا , بني أن يأيت ا ويكون له على ذلك أجر عظيم 

هللا عليه وآله وسلم يسأله عما مأخوذ من مثل قوله عليه الصالة والسالم لذلك الرجل الذي جاء النيب صلى ا

  .فرض اهللا عليه فذكر له مخس صلوات يف كل يوم وليلة ، وذكر له صيام رمضان ، قال يف آخر احلديث الرجل 

أي ال إال أن تتنفل ؛ ال عليك إال أن , ال إال أن تطوع  )ال إال أن تطوع ( : هل علي غريهن ؟ قال  :السائل 

أي أن تأيت بالنوافل والسنن اليت مل تفرض عليك فهذا أفضل , إذا شئت أن تتنفل  تأيت مبا فرض اهللا عليك إال

واهللا ال أزيد عليهن وال أنقص ، أنا رجال قنوع أرض بأن آيت فقط بالفرائض : لك ؛ ماذا قال ذلك الرجل ؟ قال 

  م جتاه هذا الكالم ؟ ، وما سوى ذلك ال أزيد وال آيت بشيء من النوافل ؛ فماذا كان موقف الرسول عليه السال

ويأيت ذكره يف بعض كتب الفقه , مل يكن ما جاء يف احلديث الذي ال يصح نسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يذكر الرسول عليه السالم شيئا , هذا احلديث ليس له أصل  )من ترك سنتي لم تنله شفاعتي ( : للمتأخرين 

يعين إذا حافظ  )دخل الجنة إن صدق ، أفلح الرجل إن صدق ( : من ذلك بل على العكس من ذلك قال 

على ما فرض اهللا عليه فقط ومل يزد شيئا من السنن الرواتب واملستحبات عليها ، فإذا صدق فيما وعد به فهو 

يدخل اجلنة ؛ واإلتيان بالفرائض يشمل يف الواقع االبتعاد عن احملرمات ؛ ألن االبتعاد عن احملرمات هو من 

يا رسول اهللا أرأيت إن أنا حرمت احلرام : فرائض والواجبات ؛ ولذلك جاء يف حديث آخر أن سائال سأل ال

نعم ، إن أنت حللت ( : وحللت احلالل وصليت الصلوات اخلمس وصمت رمضان أأدخل اجلنة ؟ قال 

أن إذا على املسلم  )الحالل وحرمت الحرام وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان دخلت الجنة 

حيرص على األقل أن حيافظ على اإلتيان بالفرائض واالبتعاد عن احملرمات ، إن فعل ذلك فهو دخل اجلنة كما 

ترانزيت بدون توقف ؛ أما إذا خالطه شيء من التقصري من القيام بشيء مما فرض : يقال بالتعبري العصري اليوم 

إن شاء عذبه وإن , فهذا حسابه عند اهللا عز وجل , أو من مواقعة وارتكاب بعض ما حرم اهللا عليه , اهللا عليه 



  . شاء غفر له 

ال  )كتاب اهللا وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ( : أريد بأن أقول بأن السنة يف احلديث السابق 

بكم وإمنا يقصد به معىن الغوي الشرعي جيب أن تتنبهوا له فيما إذا مرت , يقصد به السنة اليت هي دون الفريضة 

وإمنا املعىن , فال تفهموا منها معىن السنة اصطالحا , يف شيء من األحاديث الصحيحة  )السنة(هذه اللفظة 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ( وهو الطريقة واملنهج الذي سار عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , الشرعي 

وإمنا الطريقة اليت ,  فقط النوافل أو الرواتب ليس املقصود هنا سنيت )ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي 

وثانيا تطبيقا وعمال , جاء ا عليه الصالة والسالم جيب أن تـَُتبىن كال وليس بعضا وجزءا ، أوال فكرا وعقيدة 

هذه السنة معناها الطريقة واملنهج وليس  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( بقدر ما يستطيع اإلنسان و 

أي الطريقة اليت , سنة اليت دون الفريضة ؛ فما جاء به عليه الصالة والسالم من الشرع والبيان هو السنة معناها ال

  . سار عليها الرسول عليه السالم 

من رغب عن سنتي فليس ( : والسنة ذا املعىن الشرعي اللغوي احملدد هو املقصود باحلديث الصحيح املشهور 

 ، ال جيوز ألحد أن يفهم من هذا احلديث ، من ترك السنن الرواتب مثال من رغب عن سنيت فليس مين )مني 

ليس املعىن السنة  )واهللا يا رسول اهللا ال أزيد عليهن وال أنقص ( : ومتسك مبذهب ذلك األعرايب الذي قال 

 )مني  من رغب عن سنتي فليس( : ذا املعىن االصطالحي الفقهي ، وإمنا معىن السنة أيضا يف هذا احلديث 

أي طريقيت ومنهجي اليت كنت عليها ومت عليها ؛ هذه  )كتاب اهللا وسنتي ( : نفس معىن احلديث األول 

الطريقة وهذه السنة إذا أعرض اإلنسان املسلم عنها فليس يف شيء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإذا 

فمن رغب عن ( : م هلذا احلديث الثاين حنن ذكرنا لكم سبب رواية أو سبب قول النيب صلى اهللا عليه وسل

ذلك أن رهطا أي  )سنتي ( : يتضح لكم متام الوضوح هذا املعىن الشرعي اللغوي للفظة  )سنتي فليس مني 

فسألوا نساءه , مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيدوه 

م يف الليل وصومه يف النهار وقربانه للنساء ، فأجبنهم بأنه عليه الصالة والسالم عن صالته عليه الصالة والسال

يقوم الليل وينام أي أنه ال يقوم الليل كله كما يفعل بعض الغالة املتعبدين ، وال أنه أيضا ينام كل الليل كما يفعل 

وينام ؛ وفيما يتعلق بالصوم قالت أزواج وإمنا هو يقوم , بعض الراغبني الزاهدين عن األجر الكبري من قيام الليل 

وإمنا هو تارة تراه , فليس هو صائم الدهر ، وليس هو مفطرا للدهر , الرسول عليه السالم بأنه يصوم ويفطر 

ما نشاء أن نراه صائما إال رأيناه صائما ( : صائما وتارة تراه مفطرا كما قال أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه 

يتزوج النساء ؛ فماذا كان موقف هذا : وفيما يتعلق بالنساء قلن  )نراه مفطرا إال رأيناه مفطرا وما نشاء أن , 



هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه : الرهط من هذا اجلواب ؟ لقد قال أحدهم 

هذه عبادة قليلة ، لكن سبب القلة , واجه وما تأخر ؛ يقولون عبادة الرسول عليه السالم هذه اليت مسعوها من أز 

وال جيوز أن يصدر مثله من مسلم يف حق نبيه , فلماذا يكثر من العبادة ؟ وهذا خطأ منهم , هو أن اهللا غفر له 

حديثي عهد بالعلم اإلسالم ولذلك صدرت منهم , عليه السالم ولكنهم كانوا كما يبدوا حديثي عهد باإلسالم 

مث عادوا فعللوا القلة بأن اهللا غفر له فلماذا , تقالوها ؛ وجدوها قليلة : مسعوا هذه العبادة قال هذه العبارة ، ملا 

يتعب نفسه بقيام الليل كله ، بصيام الدهر كله ، يف الرتهب عن النساء كلهن ، ملاذا ؟ وقد غفر اهللا له ؛ إذا هو 

لكن , اء ؛ أخطئوا يف ذلك أشد اخلطأ والشك ما ينبغي أن يكثر من العبادة ، وما ينبغي أن ينصرف عن النس

وما أجنب به وما , الصحبة متحوا مثل هذه احلوبة ؛ جاء الرسول عليه السالم بعد قليل فأخربنه مبا سأل الرهط 

ماذا قال هذا الرهط بعد أن  )ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا ( : قالوا ؛ فصعد عليه السالم املنرب وقال 

حنن جيب أن نتعب أنفسنا وأن نزداد عبادة لربنا ، ملاذا ؟ ليغفر : ة الرسول عليه السالم قليلة ؟ قالوا وجدوا عباد

لنا خطايانا ، الرسول اهللا غفر له وانتهى أمره ؛ أما حنن املساكني فعلينا أن نكثر من العبادة حىت يغفر اهللا لنا ، 

أما أنا : ا أنا فأقوم الليل وال أنام البتة ، وقال الثاين أم: وليحصلوا على هذه العبادة بزعمهم ، قال أحدهم 

  . أما أنا فال أتزوج النساء ؛ ملاذا ؟ ألن النساء مشغلة : فأصوم الدهر وال أفطر ، وقال الثالث 

ضاع ( : جاء يف احلديث املوضوع  "نرمي عصفورين حبجر واحد " وقد جاء باملناسبة يف احلديث على طريقتنا 

ضاع العلم بني أفخاذ النساء ، يضحك رمحه اهللا ؛ فلماذا يتزوج هذا اإلنسان ، واملرأة  )أفخاذ النساء العلم بين 

والبد للزوج من القيام ذه احلقوق ، فقيامه ذه احلقوق يشغله بزعمه عن القيام حبق , على كل حال هلا حقوق 

  . رب العاملني عليه ؛ لذلك هو يرتهب وال يتزوج 

أما إني أخشاكم ( : حكى عبارة هؤالء  )ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا ( : سالم يف اخلطبة قال عليه ال

فمن رغب عن سنتي فليس مني , وأتزوج النساء , وأقوم الليل وأنام , هللا وأتقاكم هللا ، أما إني أصوم وأفطر 

ي مشى عليه الرسول عليه الصالة إذا من رغب عن سنيت ليس املقصود عن سنة النافلة ، املقصود اخلط الذ )

مبا خيطر , ويدخل يف هذا هو بيت القصيد من هذا احلديث أنه ال جيوز للمسلم أن يتعبد اهللا بكيفه . والسالم 

يف باله كما خطر يف بال هؤالء الثالثة ، أحدهم يقوم الليل وال ينام ؛ أكثر الناس اليوم ال يعبدون اهللا باتباع سنة 

ولذلك حينما يقيض لبعضهم من يعلمه السنة ويقول , وإمنا يعبدون اهللا بأهوائهم بكيفهم , الم الرسول عليه الس

يقول له رأسا شو فيها يا أخي ، هذه عبادة أنا أتقرب ا إىل اهللا عز وجل , يا أخي ال تفعل هذا الشيء : له 

ماذا رد , هط أراد أن يقوم الليل كله زلفى ، نقول له فيها أن الذي سن لنا السنن مل يأت ا ؛ أحد هؤالء الر 



أقوم الليل وأنام  )أنا أخشاكم هللا وأتقاكم هللا ومع ذلك ما أقوم الليل كله ( : عليه الرسول عليه السالم ؟ قال 

فرد عليه الرسول عليه , من أجل التقرب إىل اهللا بالزيادة , أصوم الدهر : ؛ ورد على الشخص الثاين الذي قال 

إذا السنة يعين النهج والطريقة اليت جرى عليها الرسول عليه السالم هي  )أما أنا فأصوم وأفطر ( : السالم فقال 

فليس إلنسان أن يتقرب إىل اهللا عز وجل مبا مل يتقرب به رسول , أن يصوم نوافل وأن يفطر وأن ال يصوم الدهر 

هللا على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو اهللا إىل اهللا ، ليس ألحد أبدا أن يتقرب إىل اهللا مبا مل يشرعه ا

: إنه كان يقوم الليل كله ؟ ال ، تقول السيدة عائشة يف صحيح مسلم . على فعله وعمله كما هو يف هذه السنة 

وما علمت أنه صام شهرا كامال إال , وما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام ليلة تامة كاملة ( 

  . كما يف بعض الروايات   )عبان يوصله برمضان رمضان ، وإال ش

الشاهد إذا السنة يف هذا احلديث وذاك احلديث هو املنهج الذي سرى عليه الصالة والسالم طيلة حياته ، وترك 

ليلها كنهارها ال يضل عنها إال ( : كما قال يف احلديث الصحيح , األمة على ليلة هي كالنهار األبلج األبيض 

  . )هالك 

بعد هذه التوطئة وهذه املقدمة أريد أن أذكر بقضيتني اثنتني مث أتوجه إىل ما عندكم من األسئلة واإلجابة  :يخ الش

  : عليها مبا يسر اهللا تبارك وتعاىل لنا ولكم 

أرى كثريا من الناس الذين يظهر أم ملتزمني ليس فقط للفرائض بل وللنوافل ولألمور املستحبة  : املسألة األوىل 

ذكر بعد الصالة مثال والتسبيح والتحميد والتكبري وحنو ذلك ؛ فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقوله عليه كال

من سبح اهللا دبر كل صالة ثالث وثالثين وحمد اهللا ثالثا وثالثين وكبر اهللا ثالثا وثالثين ثم قال ( : السالم 

غفرت له , ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له المل: تمام المئة 

ورواه اإلمام مسلم يف صحيحه ؛ حينما يريدون , هذا احلديث صحيح  )ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 

العمل ذا احلديث ترى بعضهم ال يكاد يبني بلسانه عن تسبيح اهللا وحتميده وتكبريه ؛ فماذا تسمع ؟ اس اس 

 ...مث احلمد هللا , ؟ السبسبة .ظن ، لست وحدي يف هذه الدعوى ؛ هذه ماذا نسميها رأيتم كما رأيت أنا أ ...

بلحظات بثواين انتهى من املئة ، هذه املائة من جاء ا ما هو  ...هذا ليس تسبيحا وليس حتميدا ، اهللا أكرب 

بسبسة حاشا هللا ؛ إمنا جيب أن أجرها ؟ غفر اهللا له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ؛ ولو كان اإلتيان ا ذه ال

سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا ، احلمد هللا احلمد هللا احلمد هللا إىل آخره ؛ ال أريد مبا يأيت من  : يتأىن فيقول 

وإمنا أريد أن أقرب إليهم ما , كالمي التايل أن أصد الناس عن التسبيح ثالثا وثالثني وما جاء يف بقية احلديث 

وأظنكم ستسمعون هذا احلديث ألول , رعا وأيسر هلم عمال ، أفضل هلم شرعا وأيسر هلم عمال هو أفضل هلم ش



وهو حديث هام جدا وهو صحيح أيضا أخرجه اإلمام النسائي واحلاكم وغريمها عن , مرة أو على األقل بعضكم 

ام شخصا يسأله ما أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املن: صحابيني بسندين صحيحني 

علمنا سبحان اهللا ، وذكر هذا العدد الذي سبق بيانه يف احلديث : الذي علمكم الرسول عليه السالم ؟ قال 

: اجعلوهن مخسا وعشرين ، اجعلوهن مخس وعشرين ، يعين : السابق ، فقال ذلك الشخص للرائي يف املنام قال 

راح يعد كم ؟ مخسة , واهللا أكرب ، فبدل ما يعد اإلنسان مئة وحدة قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا 

وعشرين وحدة ، واخلمسة والعشرين وحدة سوف يضطر أن يتباطأ يف العد ، ما يقدر يسارع املسارعة هذه اليت 

راح مهما استعجل ما , نستنكرها أشد االستنكار ، فهو مهما استعجل بسبحان اهللا ألنه يف بعد منها احلمد هللا 

ال إله : مثل هؤالء الذين يذكرون اهللا  ...سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا : تطلع منه إال أكمل مما لو قال 

  . اهللا اهللا إىل آخره : إال اهللا وبعدين يسحبوها سحبة ما تسمع منهم إال 

عليهم أن جيمعوا بني , ول فوقاية هلؤالء املستعجلني بعد الصالة يف التسبيح والتحميد املذكور يف احلديث األ

وهذا , سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، مخسة وعشرين مرة , األربع ويقولوها مخسة وعشرين مرة 

قد يكون هذا املنام أضغاث أحالم وليس له تفسري ألننا , أفضل بدليل متام احلديث ، ذلك الرائي رأى مناما 

( : ؛ لكن هذا الرجل الرائي للرؤية قصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان جوابه  لسنا نعلم تأويل األحالم

  .  )فافعلوا إذا فافعلوا إذا 

هنا يرد سؤال فقهي هل هذا نسخ للحديث األول ؟ ثالث وثالثني تسبيحة ثالث وثالثني حتميدة ثالث وثالثني 

تفضيل ؛ فإذا جاء املصلي بالثالث والثالثينات هذه بعد وإمنا , تكبرية آخرها ليلة واحدة ؟ ال ، ليس نسخا 

سبحان اهللا : الصالة بتؤدة وبروية ما يف مانع منها ؛ لكن األفضل له أن جيمع األربع يف مخسة وعشرين مرة 

يكون أفضل له من ما , هكذا مخسة وعشرين مرة  ...واحلمد هللا وال إال اهللا واهللا أكرب ؛ سبحان اهللا واحلمد هللا 

  .جاء يف احلديث األول ، هذه املسألة األوىل 

وكثريا ما نسأل فيسألونين الناس إىل اليوم عن اللحم , واملسألة األخرى قلت آنفا لبعض إخواننا سألين  :الشيخ 

وأنا احلقيقة أتعجب من الناس ، اللحم البلغاري بلينا به منذ سنني طويلة كل هذه السنني ما آن , البلغاري 

أن يفهموا شو حكم هذا اللحم البلغاري ، أمر عجيب ؛ فأنا أقول البد أنكم مسعتم إذا كنتم يف شك للمسلمني 

فلستم يف شك , ويف ريب من أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة اإلسالمية أو ال تذبح على الطريقة اإلسالمية 

يذحبوم ذبح النعاج ؛ فلو كان البلغاريون  بأم يذحبون إخواننا املسلمني هناك األتراك املقيمون منذ زمن طويل ،

أنا أقول ال جيوز لنا أن نستوردها منهم بل جيب , يذحبون هذه الذبائح اليت نستوردها منهم ذحبا شرعيا حقيقة 



علينا أن نقاطعهم حىت يرتاجعوا عن سفك دماء إخواننا املسلمني هناك ؛ فسبحان اهللا مات شعور األخوة اليت 

مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد ( : عليه السالم بأا كاجلسد الواحد وصفها الرسول 

مل يعد املسلمون حيسون بآالم  )إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر , الواحد 

يا أخي ! ؟.إخوام فانقطعت الصالت اإلسالمية بينهم ؛ ولذلك مههم السؤال هل جيوز أكل حلم البلغاري 

وال فرق بني مسلم عريب ومسلم تركي ومسلم أفغاين إىل آخره ، , أنت عرفت أن البلغار يذحبون املسلمني هناك 

  . )إنما المؤمنون إخوة ( : واألمر كما قال عليه السالم 

لو فرضنا فإذا كنا إخوانا فيجب أن يغار بعضنا على بعض وحيزن بعضنا لبعض ، وال يهتم مبأكله ومشربه فقط ؛ ف

ال نستطيع أن نقنع , حكمها فطيسة ألا تقتل وال تذبح , أن إنسانا ما اقتنع بعد يف أن اللحم البلغاري فطيسة 

فإذا كنا ال نستطيع , ألن الناس ال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك كما جاء يف القرآن الكرمي , الناس بكل رأي 

نا من البلغار هي حكمها كامليتة ؛ لكن أال يعلمون أن هؤالء البلغار أن نقنع الناس بأن هذه اللحوم اليت تأتي

وهذا االعتداء األليم على إخواننا من املسلمني هناك , ؟ أما يكفي هذا الطغيان .يذحبون إخواننا املسلمني هناك

  .وهذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني , أن يصرفنا عن اللحم البلغاري ولو كان حالال ؟ هذا يكفي 

  ؟.هات اآلن ما عندك  :الشيخ 

ما هي , دعوة الكتاب والسنة دعوة علم وعمل  :السائل السؤال األول أستاذنا يقول , جزاكم اهللا خريا : احلليب 

  . حقيقة هذه الكلمة أمام الواقع العملي واألماين املرجوة ؟ 

: ا على حديث ذلك األعرايب الذي قال ولكن قد قلت أنا آنفا تعليق, احلقيقة هي كما جاء يف السؤال  :الشيخ 

وتابعت كالمي وقلت أن من الفرائض االبتعاد عن احملرمات ، وأن اإلنسان  )واهللا ال أزيد عليهن وال أنقص ( 

وأن يفعل من ذلك ما , عليه أن جيمع بني اإلتيان بالفرائض واالبتعاد عن احملرمات ؛ قلت يف أثناء هذه الكلمة 

يستطيع أن يضم إىل ذلك شيئا من الطاعات والعبادات األخرى اليت هي غري واجبة فذلك يستطيع ، وإذا كان 

وأعين بالناس الذين , والناس اليوم يف احلقيقة  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( : خري وأبقى ؛ الشاهد 

   ...وال أعين أولئك اآلخرين الذين , يهتمون بدينهم ويلتزمون أحكام شريعتهم 

صنف األول من الناس امللتزمني لألحكام الشرعية هم حيارى ماذا أو كيف يسلكون وكيف يعملون يف يف ال

واإلسالم اليوم حمكوم بأحكام غري إسالمية وبدول ال حتكم مبا أنزل اهللا ، فماذا العمل ؟ نقول حنن  , اإلسالم 

, ها ألحد الدعاة اإلسالميني رمحه اهللا كلمة خمتصرة والبحث يف هذا طويل الذيل ، نقول كلمة خمتصرة جدا قرأنا

ولكن هناك اإلهلام ، تلك الكلمة اليت هي تقول , وال وحي بعد رسول اهللا , وهي عندي كأا من وحي السماء 



  . "أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم " : 

عمل إلقامة حكم اإلسالم والنظام اليوم هناك مجاعات كثرية جدا ، كل مجاعة تدعي أا تعمل لإلسالم وت

اإلسالمي يف األرض ؛ وبعضهم يكاد قد مضى عليهم حنو قرن من الزمان مث ال شيء إال اهلتافات والصياحات ؛ 

  ؟ .ما هو السبب يا ترى 

السبب أننا ال نبدأ من حيث بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبعض هذه اجلماعات ال تفكر إطالقا 

ووضع القاعدة اليت تبىن عليها الدولة أو يتحقق ا اتمع اإلسالمي ، كلنا , فس وإصالح األفراد بتهذيب الن

ومع ذلك فقد , يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث يف أمة جاهلية جهالء ، ترتكب خمتلف املآمث والذنوب 

التوحيد ، إىل عبادة اهللا وحده ال ظل حنو أكثر من عشرة سنني بل بالضبط ثالثة عشر سنة وهو يدعوا إىل 

أن (( : شريك له ؛ وهو ال جياهد وال يقاتل وال حيرم اخلمر وامليسر وقتل النفس الربيئة بغري حق إىل آخره ، وإمنا 

وهناك , ثالثة عشر سنة هكذا ؛ مث هاجر الرسول عليه السالم إىل املدينة  ))اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت 

وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤسس الدولة املسلمة بعد أن , زل بشيء من التفصيل بدأت األحكام تن

ووثق من تربيته إياهم ؛ فأصبح يقينا , وأحسن تأديبهم , أوجد األفراد ورباهم عليه الصالة والسالم على عينه 

بدأت املعركة بينه وبني العرب يشعر بأم يفدونه بكل شيء ، بأنفسهم وبأمواهلم وبكل عزيز لديهم ؛ بعد ذلك 

  . وبني اليهود ؛ وهذا له سرية طويلة تعرفوا 

وهي شهادة أن ال إله إال اهللا وأن , الشاهد أن الرسول عليه السالم أول ما بدأ إمنا بدأ بتأسيس قاعدة اإلسالم 

ولكن يصدق فيهم , سالمي حممدا رسول اهللا ؛ كثري من اجلماعات اإلسالمية اليوم حريصني على إقامة احلكم اإل

  : قول ذلك الشاعر العريب 

   "أوردها سعد وسعد مشتمل    ما هكذا يا سعد تورد اإلبل " 

كل من خيالف منهج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واآلن أقول بعد أن أوضحت لكم معىن السنة ، كل من 

لسنة املنهج الذي سار عليه الرسول عليه السالم ـ خيالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ وقد عرفتم معىن ا

فلن ينجح أبد احلياة ، لن ينجح ؛ ألنه مل يسلك الطريق اليت سنها لنا الرسول عليه السالم ، قال يف احلديث 

فالذين يريدون إقامة حكم  )تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي ( : األول 

إذا مل يسلكوا الطريق اليت سلكها الرسول عليه السالم فلن يصلوا إىل بغيتهم بتاتا ؛ بل كلما تأخر  اهللا يف األرض

العهد م كلما ابتعدوا عن اهلدف الذي وضعوه نصب أعينهم ؛ كيف ال وعامة العامل اإلسالمي اليوم ـ وفيهم 

عىن ال إله إال اهللا ، ال يعرفون هذه الشهادة ، األفراد الذين ينتمون إىل كثري من تلك اجلماعات ـ ال يعرفون بعد م



فإذا كان هذا األمر  ))فاعلم أنه ال إله إال اهللا (( : هذه الكلمة الطيبة ، واهللا عز وجل يقول يف القرآن الكرمي 

اخلطاب لفرد ؛ لكن  ))فاعلم (( اإلهلي املوجه إىل أمة الرسول عليه السالم يف شخص الرسول ، اخلطاب ملن ؟ 

يف الواقع اخلطاب ألمة الرسول عليه السالم ؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل حينما اصطفى نبيه عليه الصالة والسالم  هو

فاعلم (( : بال شك هو يعلم معىن التوحيد معىن ال إله إال اهللا ؛ فحينما يقول , رسوال للعاملني رمحة مجيعا هلم 

الكالم إليك يا كنه : رمبا ال يناسب لكن ال بأس ـ هو من باب هو من باب ـ وإن كان هذا  ))أنه ال إله إال اهللا 

لكن امسعي يا جارة ؛ فاخلطاب هذا ليس للرسول يف القصد واملرمى، يف اللفظ هو له ؛ لكن يف القصد واملرمى 

وإمنا , ملن ؟ ألمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ أمة الرسول اآلن تبلغ املاليني اململينة ال أعنيها بكالمي هذا 

أعين ذا الكالم اجلماعات اليت تعمل إلقامة حكم اإلسالم يف األرض ، هذه األمة هل علمت هل ائتمرت ذا 

  ؟ .األمر اإلهلي الذي وجه إىل األمة مجيعا يف شخص نبيهم عليه السالم 

, يقولوا بالشك  أقول مع األسف ال ، أقول مع األسف ال ، أكثرهم ال يعلمون معىن هذه الكلمة الطبية ، هم

؟ اهللا أعلم ، مع ذلك ملا قاهلا هذا الرجل ومل يثق املسلم .لكن هو يعلم , وقد قاهلا من صار حتت ضربة السيف 

لكن الرسول عليه السالم الذي جاء بشريعة متشي على , حينما رآه قاهلا تقية ، مل يثق ذه الكلمة فضربه وقتله 

فما جيوز إجراء األحكام هكذا يف بواطن األمور ألنه ال  )ققت عن قلبه ؟ هال ش( : قال له , ظواهر األمور 

, يعلمها إال اهللا عز وجل ؛ لكن املسلم الذي يرجوا أوال النجاة من اخللود يف النار بسبب اإلشراك باهللا عز وجل 

ء الناس ينبغي أن وإمنا يرجون أن  يقيموا حكم اهللا يف األرض ، هؤال, وليس هذا هو فقط الذي يرجوه هؤالء 

فهما  ))فاعلم أنه ال إله إال اهللا (( : يكونوا يف احلقيقة خنبة املسلمني ، خنبة األمة اإلسالمية اليت خوطبت بقوله 

وعمال وخلقا ؛ فأين هؤالء وهم يبعدون كل البعد عن فهم كلمة التوحيد فضال عن تفصيل هذه السنة اليت ذكرنا 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم ( ،  )رغب عن سنتي فليس مني فمن ( ! ؟.فيها حديثني اثنني 

إذا حنن الذين ننتمي إىل مجاعات عديدة كلها  )ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض , بهما كتاب اهللا وسنتي 

 ؟ ليست الكلمة هي كلمة.تشملها دائرة اإلسالم جيب أن نتفق على كلمة سواء ، ما هي هذه الكلمة السواء

أن ال نعبد إال اهللا وال (( : لفظ يتلفظ به أحدنا مث هو ال يدري مغزاها وال مرماها ، وإمنا نتفق على كلمة سواء 

أن ال نعبد إال اهللا ، هل هناك يف كثري من األمة  ))نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا 

؟ البالد اإلسالمية ممتلئة بعبادة املسلمني لغري اهللا ، .غري اهللا املسلمة اليت خوطبت بتلك اآلية الكرمية من يعبد 

لكن أكثر الناس ال يعلمون ، لكن أكثر الناس ال يعلمون وال يشكرون رب العاملني الذي أرسل إليهم هذا النيب 

  . وتركهم على احملجة البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك , الكرمي 



والسنة فهما وعمال ؛ وبدون ذلك ال حياة للمسلمني إطالقا ، هذا الذي جيب فالكلمة السواء عودا إىل الكتاب 

أن نعمل به وجيب أن ال نستبق األمور ونفعل ، أو يصدق علينا تلك النكتة اليت تروى عن ذلك الراعي الذي  

ل من السمن فجلس ذات يوم يف خيمته املتواضعة وقد علق حتتها القدر املمتلئ بقلي, كان يرعى غنم أهل القرية 

فجلس ذات يوم يف الظهرية يرتاح وأخذ يفكر أنه أنا بكرة يكثر مايل وأتزوج وربنا عز , الذي مجعه من الغنم 

وأرفع العصا , وجل يرزقنا من األوالد ويصريوا يعاونوين ، وإذا واحد ما منهم ما يسمع كالمي واهللا ألفعل وأفعل 

رة فوق رأسه وتلبست السمنة بدنه كله ؛ فهذا عم يفكر يف اخليال هذه وأضربه ، وما راح غري العصاية ضربت اجل

  . ، وعليه أن يعمل ما فرض اهللا عليه من طاعته ويف حدود ما يستطيع 

وهذا الذل احمليط بنا , حنن اآلن نستبق األمور ، نفكر كيف نقيم الدولة املسلمة ، كيف نتخلص من هذا الظلم 

أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف " : غرية اليت أمرنا احلكيم بقوله من كل جانب ، بينما الدويلة الص

هذه الدولة العظيمة , هذه الدويلة الصغرية بعد ما أقمناها يف قلوبنا ، فكيف نقيم هذا الصرح الشامخ  "أرضكم 

ا وتطبيقا ، مث حتتاج إىل اليت حتتاج إىل نوعيات من املسلمني ثقافة إسالمية عامة باإلسالم كما قلنا آنفا فهم

نوعيات معينة مجعوا من العلم الذي حيتاجه املسلمون اليوم يف العصر احلاضر ما به يتحقق الفرض الكفائي يف 

وكنا , وأن يسر لنا الطريق اليت إذا سلكناها هذبنا أنفسنا , تعبري الفقهاء ؛ نسأل اهللا عز وجل أن يلهمنا رشدنا 

  . عز وجل يف األرض لبنة صاحلة إلقامة حكم اهللا

  .نعم  :الشيخ 

ضعف القلوب وأدواء النفوس وحب الصدارة أمراض أصابت املسلمني بشكل عام ،  :السائل يقول : احلليب 

  ؟.والدعاة إىل اهللا بشكل خاص ما هي توجيهاتكم لتدارك هذا احلال املؤسف 

وليس ميلك , إال تقوى اهللا تبارك وتعاىل  واهللا هذه قضية احلقيقة دقيقة جدا وليس هلا خملص ومنجى :الشيخ 

هداية القلوب إال عالم الغيوب سبحانه وتعاىل ؛ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينما كان يرسل بعض 

وأن خيالط الناس خبلق حسن ، , أصحابه لغزوة أو لدعوة كان يكتفي بأن يأمره بتقوى اهللا ، واجتناب حمارم اهللا 

لق حسن ؛ فإذا كانت هذه املصائب حلت جبمع كبري من املسلمني وفيهم بعض الدعاة خيالطهم وخيالقهم خب

وهذا حقيقة مرة ؛ فاألمر ليس له عالج إال بأن يراقب كل مسلم سواء كان داعية أو مدعوا ، أن يراقب اهللا 

مر ال ينكر ، إىل مربني عزوجل ويتقيه يف كل ما يأيت وما يذر ؛ القضية حتتاج يف الواقع كوسائل إىل مربني ، هذا أ

قد أوتوا : قد ذبت نفوسهم وخلصت نواياهم لرب العاملني ؛ وثانيا : ؛ لكن هؤالء املربون جيب أن يكونوا أوال 

حضا كبريا من العلم بالكتاب والسنة حىت يتوجهوا لتوجيه أفراد األمة كلها إىل التمسك باألخالق اإلسالمية ، 



  . الغرور وعن طلب الدنيا باآلخرة ، وحنو ذلك مما أصيب به كثري من الناس اليوم االبتعاد مثال عن العجب وعن 

بشر هذه األمة بالرفعة والثناء والمجد ( : وقد جاء يف احلديث الصحيح من قوله عليه الصالة والسالم 

هذه  )والتمكين في األرض ، ومن عمل منهم عمال للدنيا من عمل اآلخرة فليس له في اآلخرة من نصيب 

الناحية وهي قضية عدم اإلخالص يف الدعوة وعدم اإلخالص يف العمل لإلسالم هي مشكلة املشاكل يف العصر 

احلاضر ؛ فكثري من الدعاة اإلسالميني ال يدعون إال للوظيفة ، وكثري من طلبة العلم ال يطلبون العلم هللا وإمنا 

فل كل الطالب عنه إال من عصم اهللا منهم ، يطلب وأصبح أمر بدهي غ, يطلبون العلم ، وهذا أمر واضح جدا 

العلم لينال الشهادة ، ونيل الشهادة الغرض منها أن يتوظف ؛ فهو يطلب العلم لينال به الدنيا ، وهذا كما 

مسعتم يف احلديث السابق ليس له يف اآلخرة من نصيب ؛ اجلهاد يف سبيل اهللا الذي قام يف فلسطني وانقطع مع 

هذا اجلهاد يف سبيل اهللا إذا مل يكن ااهد فيه يقصد , وقام يف أفغانستان ونرجو أن ال ينقطع , األسف الشديد 

به وجه اهللا فاملتقاعد عن اجلهاد خري منه ، ااهد يف سبيل اهللا إذا قصد غري وجه اهللا يف جهاده هذا يكون 

ولكن , ن هذا املتقاعس تارك فرض وال شك املتقاعس واملتقاعد عن اجلهاد يف سبيل اهللا خريا منه ، ملاذا ؟ أل

ذاك الذي جياهد يف سبيل اهللا مل يقم ذا الفرض بل اكتسب إمثا ، ملاذا ؟ ألنه مل يأمتر بقوله تعاىل أو مل يتأدب 

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه (( : بقوله تبارك وتعاىل 

ال يشرك جبهاده أحدا يف سبيل اهللا ، ال جياهد ليقال فالن  ))صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا  فليعمل عمال

ترك بلده وذهب وتغرب من أجل ماذا ؟ من أجل أن جياهد يف أفغانستان ، كل هذه األفكار واملعاين جيب أن 

سلم يف صحيحيهما من حديث تكون بعيدة كل البعد عن ذهن ااهدين يف سبيل اهللا ؛ وقد روى البخاري وم

يا رسول اهللا الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل : قال رجل ( : أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 

الرجل منا يقاتل : ال ، قال : الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل اهللا ؟ قال : ال ، قال : اهللا ؟ قال 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي : فمن في سبيل اهللا ؟ قال : ، قالال : عصبية هل هو في سبيل اهللا ؟ قال 

فإذا املهم اليوم بالنسبة لكل أفراد املسلمني وخباصة الدعاة منهم أن خيلصوا نواياهم  )العليا فهو في سبيل اهللا 

علمنا إياه ومن ذلك أن يعتادوا على الدعاء الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي, وأن حيسنوا أخالقهم 

هكذا جيب أن ندعو اهللا عز وجل يف  )اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ( : بفعله حيث كان يقول 

  .خلواتنا وجلواتنا 

  .نعم  :الشيخ 

هل صح عن عمر بن اخلطاب وأنس بن مالك وأيب موسى األشعري مسحهم على  :السائل يقول : احلليب 



  ؟ .فهل جيوز املسح عليها القلنسوة كما نقله ابن قدامة ، وإذا صح 

ال أعلم إذا صح ذلك عنهم ؛ ورأيي أن السنة أثبتت املسح على العمامة ؛ أما املسح على القلنسوة  :الشيخ 

فليس فيها نص عن الرسول عليه السالم من جهة ، ومن جهة أخرى ليس هناك حرج يف أن ميسح اإلنسان 

لغضاضة رمبا يكون فيها شيء من احلرج ، وجيوز أن ميسح هكذا ويزيل العمامة من رأسه ؛ لكن احلطة هذه ا

وثانيا مالحظة هلذا التعليل ؛ أما القلنسوة فال سنة فيها وال تعليل ناجح ، , عليها أوال إتباعا للرسول عليه السالم 

  .هذا رأيي 

من ال إذا غاب اخلطيب يف مسجد فهل يصلي املسلمون دون خطبة ، أم يصعد  :السائل يقول : احلليب 

  ؟ .يستطيع ذلك ورمبا وقع يف احلرج الشديد 

وأن اخلطبة ال يستطيعها إال رجل , وهو أن اخلطبة هلا شروط , أظن أن السؤال قائم على فهم خطأ  :الشيخ 

إذا نودي للصالة من يوم الجمعة (( : عامل مثقف ؛ اخلطبة عبارة عن موعظة وتذكري كما قال رب العاملني 

فاملقصود باخلطبة هو تذكري احلاضرين بشيء ؛ فإذا افرتضنا , إىل آخر اآلية  ))هللا وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر ا

وافرتضنا أنه ال يوجد يف هؤالء احلاضرين ـ وهذه مصيبة  , أن اخلطيب خطيب مسجد ما مل حيضر لسبب ما 

حبديث من أحاديث الرسول عليه  أو, كربى ـ أن يصعد على املنرب ويذكرهم بآية من آيات اهللا يف القرآن الكرمي 

إذا مل يوجد فيهم واحد يقوم ذا الواجب فقد , السالم أو ينبههم على خطأ من األخطاء اليت يقع فيها الناس 

سقط الواجب عن هؤالء ، أال وهو اخلطبة ؛ لكن الصالة ما سقطت عنهم ، فهم يصلون اجلمعة ركعتني ؛ لكين 

نا إليه آنفا البعد عن اهلدي النبوي واتباعنا للتقاليد واملراسيم اليت أصبحت جزءا أنا أتصور أن مشكلتنا هو ما أشر 

وهي ليست من الدين يف شيء ؛ فاخلطبة هي موعظة وليس من الضروري أن اإلنسان حيفظ عشرات , من الدين 

دقائق اآليات وعشرات األحاديث ، وليس من الضروري أن تكون اخلطبة أطول من الصالة ، الصالة مخس 

واخلطبة ربع ساعة أو ثلث ساعة ورمبا أكثر من ذلك ، ال ، إذا خطب دقيقتني ثالثة وصلى الصالة مخس دقائق 

جزاءه اهللا خريا وهو فقيه ؛ فهال يوجد يف هذا اتمع الذي جاء السؤال عليه ال يوجد إنسان يعظ الناس مبوعظة 

يوجد ذلك فهذه مع األسف يعين بشرى سوء ؛ ولكن  يف دقيقة أو دقيقتني مث ينزل ويصلي بالناس ؟ إن مل

الصالة صالة اجلمعة ال تسقط عنهم ، فعليهم أن يصلوها وراء هذا اإلمام ، وهذا اإلمام يا ترى حيسن أن يصلي 

جييب آية أو آيتني من سورة أو , هذا اإلمام هو خيطب خطبة , إماما بالناس أم ال ؟ أفرتض أنه البد أن يوجد 

  .نعم , فى اهللا املؤمنني القتال ؛ فاألمر سهل وال حرج وال صعوبة فيه سورتني وك

, وأنا جئت متأخرا اإلمام حيسن القراءة , بالنسبة هلذه الصورة حصلت يف مسجدنا هنا يف خميم الزرقاء  :السائل 



ر آية ، والذي ولكنه ال يعرف أن يعظ الناس أو أن يشرح حديثا أو أن يفس, وهو حيفظ شيئا كثريا من القرآن 

  . يعرف صعد املنرب ولكنه وقع يف حرج شديد حىت أنين يعين انزعجت من أجله لشدة حرجه 

  . يعين أشفقت عليه  :الشيخ 

أي نعم أشفقت عليه ؛ السؤال أنه يف مثل هذه احلالة وهو رمبا يستطيع ولكنه يوقع نفسه يف حرج  :السائل 

 ويتوكل على اهللا ويطلب من اهللا العون أو ال يصعد ويصلي م فقط شديد جدا ، يف هذه احلالة هل يصعد املنرب

  . اجلمعة ؟ 

شو كان خامتة هذا اإلنسان خطب أم مل خيطب  )إنما األعمال بالخواتيم ( : جوايب قال عليه السالم  :الشيخ 

  . ؟ 

  . خطب : وفيق 

  . خالص ؛ نعم  :الشيخ 

  . و ركن ؟ هل نفهم من ذلك أن اخلطبة واجبة أ :السائل 

  .ال واجبة ، واجبة طبعا لو كانت ركنا بطلت الصالة  :الشيخ 

ما هو حكم الصالة يف املساجد اليت تكثر فيها البدع وبالتايل حكم الصالة خلف اإلمام  :السائل يقول : احلليب 

  ؟ .املبتدع 

ولكنه يبشر بشر من , جهة  وهو وإن كان يبشر خبري من, هذا أيضا سؤال يكثر كثريا يف هذه اآلونة  :الشيخ 

وأم أصبحوا , جهة أخرى ؛ يبشر خبري أن احلريصني على السنة احلمد هللا أصبحوا يتكاثرون يوما بعد يوم 

يتنبهون للبدع الكثرية يف املساجد ويف األئمة واملؤذنني وحنو ذلك ؛ ولذلك فهم قد يتحرجون من الصالة يف هذه 

القتداء ؤالء األئمة الذين خيالفون السنة يف كثري من صلوام ، فهذا خري ؛ لكن ومن ا, املساجد املمتلئة بالبدع 

  : إىل مىت نستمر أيضا يف مثل هذا السؤال وحنن نكرر دائما وأبدا شيئني اثنني 

لقد توارثنا خلفا عن سلف أن من السنة الصالة وراء الرب , ما يتعلق باالقتداء باإلمام املبتدع : الشيء األول 

خالفا للشيعة ألن , والفاجر ، هذه عقيدة تذكر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ، الصالة وراء كل بر وفاجر 

ال أقول إال وراء الشيعة ، ال ، األمر أضل عندهم ، إال وراء إمام معصوم ، إال وراء , الشيعة ال يرون الصالة إال 

م ال يكون إال من الشيعة من أهل البيت ؛ فالسلف قعدوا وهذا اإلمام املعصوم بطبيعة احلال عنده, إمام معصوم 

  لنا هذه القاعدة أن نصلي حىت وراء الفاجر ؛ ملاذا ؟ 

ألنه جاء يف أحاديث كثرية تفيدنا بأن الصالة وراء أئمة اجلور والظلم جائزة ، من ذلك قوله عليه السالم كما يف 



وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصالة في  سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن( : صحيح مسلم 

( : ويف احلديث اآلخر وهو أهم وأمشل وأعظم قال يف األئمة  )فإنها تكون لكم نافلة , وقتها ثم صلوها معهم 

شو عاد يهمه اإلنسان يصلي وراء املبتدع ،  )يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم 

مثل , وإن أخطأ فعليه ولنا ؛ فنحن على كل حال كسبانني , خيالفها ، إن أصاب فله ولنا  يصلي على السنة أم

لكن بدعته , وإن صلينا وراء إمام بدعي فلنا , املنشار على الطالع على النازل ، إن صلينا وراء إمام سين فلنا 

   ...األئمة هؤالء عليه وال يلحقنا من إمثها شيء ؛ نكرر هذا دائما وأبدا بالنسبة لالقتداء ب

وذكرنا أن املطلوب من كل مسلم أن يبتعد عمال عن الصالة يف املساجد , فهذه أيضا مسألة طاملا كررناها 

إن اإلسالم بدأ غريبا ( : املزخرفة واملمتلئة بالبدع ؛ ولكن صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 

جتد فيها مسجدا ليس فيه بدعة أو ليس فيه من الزخارف اليت  أصبحت املساجد اليوم نادرا ما )وسيعود غريبا 

يتقربون زعموا ا إىل اهللا تبارك وتعاىل ؛ لو كان هناك مساجد من النوعني لقلنا ال تصلوا يف هذه املساجد اليت 

فيها هذه الزخارف وفيها هذه البدع ، فقد ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه دخل مسجدا ليصلي صالة 

" : الصالة الصالة ، فقال لصاحبه : ينادي ويصيح ويقول , ظهر وإذا به يفاجئ بإنسان يقول بعد األذان ال

حنن إذا أردنا أن نفعل فعل ابن عمر للزمنا البيوت للزمنا الدور ؛ ألنه  "اخرج بنا من هذا املسجد فإن فيه بدعة 

اجيد وما فيها من صور ، أحيانا فيها صور ال يكاد مسجد إال وفيه من الزخارف ؛ ويكفي هذه البسط السج

حمرمة ؛ إما أن تكون هذه الصورة حمرمة فرس أو حنو ذلك أسد أو يكون صلبان أو ما شابه ذلك ، فال يكاد 

مسجد إال وفيه ما يلهي ؛ لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض ، إذا دار األمر بني أن نصلي فرادى يف 

, جد املزخرفة واليت يؤمها األئمة املبتدعة فحينئذ ندفع الشر األكرب بالشر األصغر البيوت وبني أن نصلي يف املسا

وإمنا يصدر من غرينا ، إذا تأخرنا عن , السيما أن هذا الشر األكرب لسنا حنن يعين مكلفني فيه أو صادر منا 

(( : هذه اجلملة بعد قوله  ألنه قال ))واركعوا مع الراكعين (( : صالة اجلماعة فقد أمثنا وخالفنا قول ربنا 

وأقيموا الصالة واركعوا مع الراكعني ، : ليس هنا تكرار قال  ))وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 

أي  ))أقيموا الصالة (( هذه مالحظة جيب أن ال ننساها ؛ وأقيموا الصالة واركعوا مع الراكعني ، ما النكتة ؟ 

أي مع مجاعة املسلمني ؛ فنحن إذا تركنا صالة اجلماعة يف هذه  ))اركعوا مع الراكعين و (( أدوها أداء تاما 

وما فيها من إساءة الصالة من بعض األئمة فنحن لسنا , وحنن لسنا مسئولني عما فيها من زخارف , املساجد 

واركعوا مع (( : لقول ربنا مسئولني عن هذه اإلساءة وتلك ؛ لكننا نكون مسئولني إذا صلينا يف بيوتنا ملخالفتنا 

  .نعم  ))الراكعين 



إمام مسجد نسي قراءة الفاحتة يف ركعة ومل يتذكر ذلك إال راكعا ؛ كيف يتصرف هذا  :السائل يقول : احلليب 

  . اإلمام ؟ 

فورا يلغي الركوع وينهض إىل القيام ويأيت بالفاحتة مث يتابع الصالة ، يلغي الركوع يقطع الركوع ، يقوم  :الشيخ 

ويقرأ الفاحتة مث إن كان بعد منها يعين كانت الركعة األوىل أو الثانية يأيت بسورة أو بعض سورة مث يركع ويتابع 

  . الصالة 

  . واملأمتني شيخنا ؟  :السائل 

  .إمنا جعل اإلمام إال ليأمت به ، نعم , يفعلون فعله  :الشيخ 

ال ( : ويف حديث آخر  )فإنما الكرم الرجل المؤمن  ال تسموا العنب كرما( : جاء يف احلديث : احلليب 

؟ .فما هو اجلمع بينهما  )يصومن أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إال عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه 

 .  

لكن هناك أحاديث , وأنا ال أحفظه , اجلمع بينهما سهل ، إذا صح ذكر لفظ الكرم يف هذا احلديث  :الشيخ 

نب بالكرم ؛ فاجلواب على كل حال بأن النهي عن تسمية العنب كرما هو من باب قطع دابرة فيها تسمية الع

العقول اليت كانت ختمرت بشرب اخلمر ، قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون هلا صلة ولو باأللفاظ بتلك 

سول عليه السالم من الشجرة اليت منها تستخرج تلك املادة احملرمة بنص الكتاب والسنة أال وهي اخلمر ؛ فالر 

ال يسمين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم ـ كما في ( : باب ذيب األلفاظ وتذكري القلوب مبا ال جيوز قال 

, الكرم الذي هو نبات السخاء والكرم إمنا هو قلب الرجل املؤمن  )رواية صحيحة ـ قلب الرجل المؤمن 

مر يعتقدون وال يزالون بأا تطبع عاقرها وشارا خبصال وليست تلك الشجرة اليت كان املدمنون لعصريها اخل

الكرم واجلود ، ولذلك مسوها قدميا بالكرمة ؛ فنهى الرسول عليه السالم هلذه احلكمة أن يسمي الرجل املسلم 

  . العنب كرمة 

أن يكون ذلك إما : الوجه األول : أما إذا صدر من الرسول عليه السالم تسمية العنب بالكرم فذلك له وجهان 

ألننا نعلم أن األحكام الشرعية وخباصة ما كان منها من باب ذيب األلفاظ فهذه مل , قبل نزول هذا الشرع 

أن  ))فاعلم أنه ال إله إال اهللا (( : وإمنا جاءت تدرجا كما ذكرنا آنفا يف التعليق على قوله تعاىل , تأت فجأة 

يعلم الناس التوحيد ويدعوهم إليه ، يف املدينة املنورة هناك كثرت  الرسول عليه السالم استمر يف العهد املكي

إىل آخره ؛ فإذا كان الرسول  )ال يسمين أحدكم العنب كرما ( : ومن ذلك هذا احلديث , األحكام وبياا 

ن أنه كا: احململ األول : عليه السالم مسى العنب كرما يف بعض األحاديث فذلك حيمل كما قلنا على حمملني 



  . قبل أن يؤمر بنهي املسلمني أن يسموا العنب كرما 

أنه جيوز له عليه السالم ما ال جيوز لعامة املسلمني ، وأنه خيصص من األحكام ما ال خيصص به : واألمر اآلخر 

عامة املسلمني ، وهذا أمر بدهي جدا ؛ فإن الرسول عليه السالم إذا مسى العنب كرما ال يدور يف ذهن أحد 

ني أنه هو يسمي العنب كرما وهو يعين ذلك املعىن اجلاهلي ؛ بينما أي مسلم آخر ميكن أن يظن فيه هذا املسلم

فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع ( : كما قال عليه السالم , الظن ؛ ولذلك اه أن حيوم حول احلمى 

  . هذا رأيي يف جوابا عن السؤال السائل  )فيه 

   .جزاكم اهللا خريا : احلليب 

( : ويف حديث آخر يف صحيح اجلامع أيضا  )ال تسموا العنب كرم ( : يف حديث النهي لفظه صريح  :السائل 

فهنا معىن الكرم يتبادر من سياق حديث النهي وحديث اجلواز أنه أراد بالكرم هو  )فليفطر على عود كرم 

  ؟ .العنب 

وأنت على كل حال , نفا ؛ فأنا قلت وأعيد فأقول الشك هذا أجبنا عنه بارك اهللا فيك ، أجبنا عنه آ :الشيخ 

قلت إنه إذا صح أن الرسول عليه السالم مسى العنب كرما ؛ فاجلواب من ناحيتني أمل , أرجعتنا إىل سند قوي 

  . متشي معنا 

  . يف حديث الصيام ملا مسى العنب كرما  :السائل 

نا كالما عاما ، إذا ثبت أن الرسول عليه السالم مسى معليش يا أخي ما يهمنا ، الذي يهمنا أنه حنن قل :الشيخ 

العنب كرما فاجلواب من وجهني ؛ وأي حديث ثبت فيه لفظة الكرم ما هو اجلواب ؟ أحد اجلوابني املذكورين آنفا 

  .، نعم 

لرقص هل جيوز للمرأة املشاركة يف حفالت األعراس اليت حتتوي على الغناء والتصفيق وا :السائل يقول : احلليب 

  . وما شابه ذلك ؟ 

الذين حيتفلون احتفاالت خمالفة للشريعة  ))فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (( : قال تعاىل  :الشيخ 

فهؤالء ال جيوز جمالستهم وال شهود حفالم ؛ هلذه اآلية الكرمية ، وملا يف , سواء كانوا من الرجال أو النساء 

د هذه املنكرات وإقرارها ؛ فال جيوز للمسلم وال للمسلمة أن جتلس يف هذه االس مشاركتهم وجمالستهم من تأيي

  .؛ نعم 

فهل يستدل ذا , يقول السائل صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكرب يف كل خفض ورفع : احلليب 

  . احلديث على التكبري عند سجود التالوة يف الصالة ؟ 



وليس من العادة فيها تالوة آية سجدة إال , ل خفض ورفع يف الصلوات املعتادة ال ؛ ألنه يقصد يف ك :الشيخ 

نادرا ؛ فالنادر ال حكم له ؛ ولذلك وقد جاء يف أحاديث عديدة أن الرسول عليه السالم كان يقرأ آية سجدة 

لم حينما يف الصالة وكان يسجد هلا ؛ ومل يأت يف حديث ما ولو ضعيف السند أن الرسول صلى اهللا عليه وس

سجد سجدة التالوة يف الصالة كرب وسجد ؛ فال يدخل تكبري لسجدة التالوة يف الصالة ضمن هذا احلديث 

  . الصحيح 

  . وال يف حديث ضعيف ؟ : سائل آخر 

يف الصالة : شغلت عنا وشغلت أيضا معك غريك ، أنت ما مسعت قلت , إه لكن عفا اهللا عين وعنك  :الشيخ 

  ... الصالة ولو يف حديث ضعيف يف

  . هل تأمث املرأة بلباس احلذاء الذي خيرج صوتا عند املشي ؟ :السائل يقول : احلليب 

إن األحذية ذات الكعاب احملددة باحلديد أو ما يشبهه املعادن اليت هلا صدى يف أثناء املشي , وكيف ال  :الشيخ 

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن  وال(( : هذا تطبق أو حتقيق لنص قرآين بأسلوب آخر ، قال تعاىل 

وهي اخلالئل تعرفوا أساور الساقني ، , أصبح اليوم هذا النص القرآين خيالف ليس بطريقة اخلالخل املخفية  ))

وإمنا ضرب , هذه اآلية تطبق اليوم ليس بطريقة اخلالخل والضرب باألرجل من النساء لتسميع صوت اخلالخل 

حنن نعلم أن احلديد لبعض , النعال ، وهذه النعال ذات الكعاب العالية واحملددة كما قلنا  األرجل لتسميع ضرب

لكن تطور األمر وترقت املدنية األوروبية الفاجرة فوضعوا احلديد ملن يسموم باجلنس اللطيف ، , احليوانات 

وأن , وز وعلى املرأة أن ختفض نظرها واحلديد إمنا يكون للدواب اليت حتمل األثقال ؛ أينعم ، فهذا اخلالصة ال جي

وسبحان اهللا بعدنا جدا جدا عن اآلداب اإلسالمية وحنن نريد . تكون مشيتها مشية فيها اخلفض واخلفت واألناة 

نزعم أننا نريد أن حنقق اتمع اإلسالمي ؛ يا مجاعة إذا ما حققنا اتمع اإلسالمي يف بيوتنا يف حارتنا يف قرانا ما 

  . تطيع حنققها يف مدننا ويف عواصمنا ويف دولنا راح نس

السنة ذه املناسبة أذكر والذكرى تنفع املؤمنني ، وحنن نساءنا ، حنن أعين الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب 

من ذلك املرأة يف عهد الرسول , والسنة ، نساءنا اليوم بعيدات إىل حد كبري عن تطبيق السنة أي املنهج النبوي 

ومتشي هي , السالم علما بأن الطرق يومئذ مل تكن معبدة هذا التعبيد ، كانت تدع صدر الطريق للرجال عليه 

ألن اجلدر يومئذ ليست ملساء كجدرنا اليوم ما شاء اهللا ، , مع اجلدار حىت ليكاد ثوا وجلباا يتعلق باجلدار 

نب الطريق ؛ اليوم املرأة ما شاء اهللا يعين وإمنا عبارة عن طني وخشب وحنو ذلك ، فهي تأخذ حافة الطريق جا

ما جيوز أن نقول أشجع ، اقول أقل حياء من الرجال ، فإا تستلم صدر الطريق وتدخل بني , ماذا أقول أشجع 



الشباب والرجال وال تبايل ؛ هذا ما جيوز ، جيب أن تأخذ جانب الطريق ميينا ويسارا ، هذه املرأة ذات احلياء اليت 

" : لسيدة عائشة ووصفت األنصار ذه اخلصلة احلميدة ، احلياء خري كله ، احلياء من اإلميان ، قالت ذكرا ا

مع ذلك , كن ذات حشمة وذات حياء ووقار   "رحم اهللا نساء األنصار مل مينعهن حياءهن أن يتفقهن يف الدين 

القليل منهن ، نسأل اهللا عزوجل أن يف الدين ما كان عندهم حياء ؛ اليوم طلق احلياء من صدور النساء إال 

صالة العشاء , ونقوم إىل الصالة , ويلهمنا رشدنا ؛ وذا القدر كفاية , وأن يصلح نساءنا وأوالدنا , يصلحنا 

  .واحلمد هللا رب العاملني ، فإذا كان هناك من يريد أن يستعد فليستعد للصالة , إن شاء اهللا 

ة مصفاة البرتول ، الشركة واضعة صندوق امسه صندوق االدخار ، هذا حنن يف شرك: سؤال كاآليت  :السائل 

حنن , تشغل هذا الصندوق على مدار العام , باملبلغ والشركة تضع مقابله  ...االشرتاك طبعا خيصم منه كل شهر 

, ال نعرف بالضبط كيف يشغلونه ، يذكروا أنه فيه شيء يذهب باألسهم وشيء يذهب قرضا للبنوك مثل هيك 

يف نسبة هم يقولوا عنها حالل ويف نسبة حرام ، نسبة احلرام قد , تأيت أرباحه  15/1تأتينا األرباح آخر السنة 

وتشغيل األموال بطريقتهم اخلاصة ، مثل ما ذكرنا , احلالل على ثالث مرات ؛ حنن جمبورين مرغمني على اخلصم 

فأنا أوزع , أنا واحد من املوظفني ,  النية معك األرباح هذه حنن نريد نكون صادقني ...فيه أسهم فيه قروض 

هذا املبلغ وما أخذه ؛ سألنا شيوخ قالوا أنت الزم متسك هذه الفلوس وال تروح توزعها على إنسان قريب لك 

؟ تروح أنت إىل أحد الشوارع يف عمان أو الزرقاء يف .تعرفه ألنك سوف تطعمه حرام ، طيب ماذا نعمل اآلن 

ال يراك أحد وصدق املصاري ، طيب من الذي سيأخذها ؟ لنفرتض أن الذي جاء وأخذ هذا الليل بشرط أن 

   ...املال واحد حشاش واحد سكرجي 

واجلواب بعد االستيضاح ، كل موظف يف هذه الشركة , على كل حال بارك اهللا فيك حنن فهمنا السؤال  :الشيخ 

  . يعرف كل ما خيصم منه من راتبه كل شهر أم ال يعرف ؟ 

  . يعرف ألنه يف خصم عشرة باملائة , ال  :السائل 

  . نعم ، ويعرف كم يضاف من الشركة ؟  :الشيخ 

  . نعم مقابله عشرة باملائة  :السائل 

  . مثال إذا كان واحد معاشه بالشهر مائة دينار فيطلع له بالشهر مائة وعشرين , مقابله عشرة باملائة  :الشيخ 

  . ن املائة عشرة وحتط أيضا مقابلهم عشرة خيصم من معاشه م :السائل 

  . إذا نفرتض أنه يطلع له من املائة عشرة ؟  :الشيخ 

   ...مش يطلع له سيدي  :السائل 



, ألنك أنت بدك تعيد كالمك طول بالك ، أنا بدي أفهم اآلن , بعد ما خصموا ؛ أنا بدي أفهم  :الشيخ 

   ...ملوظف الذي يأخذ مائة لكن أنا أريد أن أستوضح ، ا, كالمك أنت واضح 

  .لنفرتض أنه يأخذ مخسني مئة أو ألف املهم الشركة حتط له :السائل 

دورك يف الكالم خلص ، جاء دوري اآلن ، أنت بتقول أم خيصموا من املعاش , يا أخي أنت خلص  :الشيخ 

  . مخسة صح ؟ 

  . عشرة  :السائل 

  . عشرة أم مخسة ؟  :الشيخ 

  .عشرة  :السائل 

هذا له شهريا مائة وعشرة كويس ، خصموا , ويضيفون من عندهم عشرة ، إذا أنا راح أصحح املثال  :لشيخ ا

  . عشرة كم بقي ؟ مائة ، ضموا على العشرة عشرة أخرى كم صار ؟ 

  . عشرين  :السائل 

  عشرين ، هو يف آخر الشهر سيأخذ على الطريقة هذه مائة وعشرين صح ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

أنت فصلت يف , وأنت ما بتعرف كيف يشغلوهم , لكن فهمنا من كالمك أن هذه العشرين يشغلوهم  :الشيخ 

هب أنك أنت الرجل الذي لك مائة وعشرة خصموا عشرة أضافوا عشرة يف آخر : الكالم ؛ اآلن جوايب لك 

عشرين الثانية من أين جاءت لكن كم أعطوك هم ؟ مائة وأربعني ، هذه ال, الشهر أنت بطلع لك مائة وعشرين 

وأنا بدي أتعلم منك ، أنت اآلن معي أم مش معي ألنك تشتغل بالورق ، أنا , ؟ أنت ما تعرف كذلك قلت 

اآلن . ألن اجلماعة ينتظروا ونريد الصالة وحنن كمان بدنا منشي , فهمت منك وبقي عليك أن تفهم مين 

أصبح اموع عشرين ، فأنت يف آخر الشهر يطلع لك  معاشك مائة وعشرة خصموا العشرة وأضافوا عشرة ،

مائة وعشرين ؛ لكن الواقع يعطوك مائة وثالثني مائة وأربعني إىل آخره ، هذه الزيادة على العشرين يف مثالنا ما 

  . تعرف أنت من أين جاءت صح ؟ 

  . نعم ، نعم  :السائل 

أرجع أقول  ...فهم علي مثل ما فهمت عليك ، كويس يعين أنا فاهم عليك إىل هنا ، جزائي اآلن أن ت :الشيخ 

إذا طلع لك مائة وثالثني أو أربعني أو أقل ، الزائد على املائة وعشرين , لك أنت يف مثالنا تأخذ مائة وعشرين 

  وإمنا تصرفها يف املرافق العامة ؛ ما هي املرافق العامة ؟ , تأخذها ما ترميها بالطريق كما قيل لك 



فيه مصلحة لعامة املسلمني ليس لفرد من أفراد املسلمني ولو كان فقريا مثال ، مكان حمله ال يوجد ا  يعين يف أمر

ينتفع منه اجلمهور وليس ينتفع منه شخص واحد ، , ماء فتسحب سبيل ، سبيل للجريان ألصحاب احملالت 

تصرف هذه األموال اليت تتجمع  ,طريق وعر طني ما جتي البلدية أو ألمانة كما تقولون إىل آخره ، فتعبدها 

أو جسر ، أمثلة كثرية , من أجل امرأة من أجل ولد إىل آخره , عندك من هذه الطريقة على تعبيد هذه األرض 

وكثرية جدا تدخل يف باب املرافق العامة ؛ وغري هيك ما يف جواب ، أنت ما حبل لك تأخذ إال الذي خصموا 

هذا ال , ه لك ، أما الذي رحبوه بسبب التشغيل باملئة عشرة وعشرة من مالك من معاشك ، والذي هم أضافو 

إذا أخذته والبد أن تأخذه أحسن من أن يبقى عندهم تصرفه يف املرافق العامة وبس ؛ , جيوز أنك تأخذه 
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